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Talentontwikkeling
De Grote Rekendag
Vakantierooster
en nog veel meer !

Nieuwsbrief
Nummer 8 –29 maart 2019

Kalender:
3 april

Grote Rekendag

3 april

Schoolvoetbal

Gastspreker WOII in de klas
In groep 8 is het thema bij wereldoriëntatie momenteel de Tweede Wereldoorlog. Een boeiend,
maar zeker ook aangrijpend onderwerp. Het werd helemaal indrukwekkend toen op woensdag 13
maart de groep bezoek kreeg van de heer Ido van Blijdesteijn, een overlevende van de Tweede Wereldoorlog. Ido is van Joodse afkomst en moest in de oorlog vluchten voor de Duitsers. Hij heeft
ruim een uur over zijn vlucht en avonturen verteld. Ook was er volop gelegenheid voor de leerlingen om vragen te stellen.
Luizencontrole
Bij constatering van hoofdluis wordt gevraagd om in de groep van uw kind te controleren op
hoofdluis. Geeft u dus door aan de leerkracht van uw kind als uw kind last heeft van hoofdluis.
Alle ouders krijgen dan een bericht van de leerkracht dat er hoofdluis is geconstateerd in de groep.
Meer informatie: www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
Talentontwikkeling /naschools aanbod
Welke ouder vindt het leuk om aan kinderen van onze school een
workshop te geven. We denken aan een cursus schaken, een kinderkook-les, figuurzagen of iets nog leukers. De lessen kunnen
onderschools of na schooltijd gegeven worden. Heeft u een leuk
idee, mail dit dan aan juf Anne. Zij neemt dan contact met u op:
anne.vangelder@skor-scholen.nl

De Grote Rekendag
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag
voor alle basisscholen in Nederland die helemaal in het teken staat
van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!
De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 3 april 2019. Het
thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat
voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot
verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meet-activiteiten en het
verkennen van de ruimte. Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En
niet on-belangrijk: het maakt rekenen leuk!

Bezoek aan Albert Heijn
In de afgelopen weken is op het Speel-Leerplein van de kleutergroepen gewerkt aan het thema “De Supermarkt” De kinderen
hebben boodschappen gehaald, achter de kassa gezeten,
boodschappenlijstjes gemaakt en nog veel meer activiteiten.
Om eens te bekijken hoe een echte supermarkt werkt, brengen
alle kleuters maandag een bezoek aan Albert Heijn Passewaaij.
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie ma 21-10-2019 t/m vr 25-10-2019
Kerstvakantie ma 23-12-2019 t/m vr 03-01-2020
Voorjaarvakantie ma 24-02-2020 t/m vr 28-02-2020
Pasen vr 10-04-2020 t/m ma 13-04-2020
Meivakantie ma 27-04-2020 t/m vr 08-05-2020
Hemelvaart do 21-05-2020 t/m vr 22-05-2020
Pinksteren ma 01-06-2020
Zomervakantie ma 20-07-2020 t/m vr 28-08-2020
Het overzicht van de studiedagen volgt later dit schooljaar.

